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Installation af Premixmix brusepanel:
HUSK - at gennemskylle og rense rørerne grundigt for 
urenheder o.l. FØR montering af brusepanelet.
Premix brusepanel med trykknap og termostat i el-
egant og robust design. Udført i lys grå pulverlakeret 
aluminium med afrundede kanter. Brusepanelet har 
brusehoved med jet dyse. Vandforbrug ca. 8 liter pr. 
minut.

De indbyggede kontraventiler/filtre i termostatens 
vandtilgangene er absolut nødvendige og må ikke 
fjernes.

Temperatureren kan indstilles på termostaten nederst 
på panelet. Premix termostaten er forudindstillet til 
38°C, men kan reguleres mellem 32-40°C. Bruse-
panelet aktiveres på tempostop trykknappen.  
Temperaturen på varmtvandstilgangen max.75°C. 
Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke 
overstige 1 bar. 

Drift og vedligeholdelse:
Det tilrådes at rense og genindstille termostaten min. 
1 gang halvårlig, og på installationer med meget kalk 
og urenheder i vandet tilrådes hver 2 mdr.
VIGTIGT: Test at skoldningssikringen fungerer:
Luk for koldtvandsforsyningen, og tjek at varmtvands-
forsyningen stopper omgående.

Fejlfinding:
Hvis termostaten ikke blander korrekt:
Tjek differenstrykket mellem koldt og varmt vand. 
Tjek at der ikke er urenheder i filtre og kontraventiler.
Demonter termostatindsats CART792, rengør eller 
udskift denne.

Hvis bruseren står og løber:
Luk af for vandtilgangen. Udtag tempostop indsatsen 
og tjek at der ikke er urenheder o.l. på o-ringe og i 
foringen. Rens delene grundigt i lunken sæbevand og 
skyl af i rent vand. Smør o-ringe med hanefedt. 
VIGTIGT:  Læberingen må ikke få hanefedt.

  
  Montering model 
  792 300 - tilg. ovenfra:  
  Ved montering 110 cm  
  over færdigt gulvniveau
  vil ståhøjden blive ca. 
  205 cm.

  
  Montering model 
  792 310 - tilg. bagfra: 

  Placeres vandudtag i 
  en højde over færdigt  
  gulvniveau på 165 cm    
  vil ståhøjden blive ca. 
  205 cm.

  

   INDSATS TIL TEMPOSTOP
Model: 749 770

INDSATS TIL TERMOSTAT

           Model: CART792

  
  Rengøring:   
  Panelet må kun ren-  
  gøres med sæbevand.    
  Der må  ikke anvendes  
  ætsende og/eller sli-  
  bende rengøringsmidler   
  eller andre kemikalier.

PREMIX PANEL 
Model: 792 300 / 792 310






